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Van het bestuur…. 

Zoals gebruikelijk nog een laatste digitale Nijskoer (nieuwsbrief) voor de zomervakantie. Dat is meteen ook het enige 

“gebruikelijke” van de huidige situatie! Want wat was het een bizarre tijd: alles wat normaal was, bleek zomaar heel 

bijzonder te zijn en verre van vanzelfsprekend. Voor sommigen veranderde er heel, voor anderen weer iets minder, 

maar dat het een enorme impact had en nog steeds heeft, moge duidelijk zijn! Neem voor onze vereniging 

bijvoorbeeld alleen al het uitstellen van ons 75 jarig jubileum feest….. 

Ook voor het sporten hadden de Covid-19 maatregelen grote gevolgen. Voor de korfbalsport betekende het dat 7 

maart de laatste zaalwedstrijd is gespeeld; zowel zaal- en veldcompetitie zijn daarna stopgezet. Voor de competities 

waar promotie- en degradatieregels van toepassing waren, geldt dat de veldcompetitie als niet gespeeld wordt 

beschouwd en voor de zaalcompetitie werd de stand per 7-3 de eindstand. Voor de combinatie teams Quick/Vlug en 

Vaardig had dit gelukkig geen gevolgen: 1,2 en 3 stonden veilig in de middenmoot en spelen volgend seizoen weer op 

hetzelfde niveau. Voor het vlaggenschip van de beide verenigingen had de 2e helft van de veld competitie wel de kers 

op de taart kunnen worden: men was goed in vorm en had maar een kleine achterstand op de koploper! Op basis van 

deze rangschikking kunnen de ambities voor volgend seizoen naar boven bijgesteld worden: een plekje in de top van 

de 1e klasse behoort tot de mogelijkheden met een spelersgroep die nagenoeg intact blijft. We kunnen wel stellen, dat 

de samenwerking beide verenigingen bepaald geen windeieren heeft gelegd! Een volwaardige en brede selectie, met 

een complete staf, volle tribunes, een 3e team dat ook op een mooi niveau acteert en een 4e /midweek team waar 

lekker recreatief gesport kan worden. Voldoende basis om zo verder te gaan en de samenwerking uit te breiden naar 

een aantal jeugdteams (A en B), zoals u heeft kunnen lezen in de mail die u laatst is toegestuurd. In deze nieuwsbrief 

zijn de samenwerkingsteams ook opgenomen; voor deze teams geldt dat zij 1x in Oudega en 1x in Garyp trainen. De 

thuiswedstrijden in het najaar voor de 1,2,3, MW, A1 en A2 zijn in Garyp. De B1 en B2 spelen in Oudega. In het voorjaar 

2021 zal dit omgekeerd zijn. In de zaal spelen we onze wedstrijden weer op vertrouwde bodem, de Nije Westermar!!  

Net voor de lock down kon de selectie nog een aantal wedstrijden in de nieuwe tenues spelen; een prachtige outfit, 

helemaal van deze tijd waarin de clubkleuren van beide clubs verweven zijn. De dames van de kleding commissie 

(vanuit VenV: Jelly Jelsma en Grietje Kuipers) hebben uitstekend werk geleverd, dank daarvoor! Door de gezamenlijke 

sponsor commissie is hard gewerkt om de financiering rond te krijgen. Op de shirts, trainingspakken en tassen staan de 

namen van een aantal trouwe sponsors van VenV (Spar Bijlsma, Elverdink en Jachthaven Westerdijk) en een nieuw 

gezicht (AAfysio uit Burgum).  Deze sponsors zijn verbonden aan VenV. Quick’21 heeft haar trouwe sponsors 

Bouwbedrijf Kleinhuis en Autovakmeester Jeeninga uit Oudega weer weten te binden! Ook deze namen prijken op 

de outfit. Op dit moment wordt hard gewerkt om ook de andere samenwerkingsteams in de nieuwe tenues te krijgen; 

dat het geen gemakkelijke opgave is om in deze onzekere tijd sponsors te vinden, moge duidelijk zijn!  

Verderop in deze nieuwsbrief in deze nieuwsbrief komt u een aantal foto’s tegen van de werkzaamheden aan onze 

accommodatie. Een heuse eretribune met het “erelid bankje”, prachtige plantenbakken, een nieuwe plek voor het 

scorebord; dit alles staat al!! Nu nog de bestrating bij de entree en een groot terras tot aan de nieuwe plek van de 

container;  dan pas zal projectleider Anne Nijhuis tevreden zijn. Chapeau voor Anne en alle andere vrijwilligers die hier 

hun steentje aan bijdragen! Oh ja, ook de kleedboxen zitten weer strak in de verf, zowel binnen als buiten!! 

Dus…op naar het nieuwe seizoen, waarbij het gezellig druk belooft te worden in Garyp met de thuiswedstrijden voor de 

meeste samenwerkingsteams op zaterdag en onze eigen jeugdteams op de vrijdagavond! Wij hopen u na de 

zomervakantie weer te mogen begroeten langs de lijn of op het veld; uiteraard onder voorbehoud van de Covid-19 

ontwikkelingen…. Voor nu wensen wij u een fijne zomer, geniet ervan en hou het gezond! 

Bestuur ckv Vlug en Vaardig  (JaapJan vd Molen, Bea de Boer, Taede Sibma en Mathilde van der Zee-Bosma)  
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Indeling teams 

VenV/Quick 1 + 2  Trainer/coach: Nico Kraan en Matthijs Feddema 

Remco Schraa 

Stan Kleinhuis 

Jetze de Jong 

Gerwold Hylkema 

Teije Blauw 

Jan Auke Kooistra 

Jan Jacob van der Zee 

Anton Oosterhof 

Ljibbe Elzinga 

Sjoerd Pool 

JentPieter Hoekstra 

Grietsje Blauw 

Gerdien van der Veen 

Geke Blauw 

Hilly van der Wal 

Miranda Veenstra 

Nynke Kleinhuis-Kielstra 

Lonneke Stel 

Yfke Weidenaar 

Marrit Biesma 

Lianne Bosma 

Petra Tjeerdsma 

Stanneke Boonstra 

Trainingstijden:  Dinsdag Oudega: 19.30-21.00 

                             Donderdag Garyp: 20.00-21.30 

Thuiswedstrijden najaar in Garyp 

 

VenV/Quick 3  Trainer:  vacature!!! 

Arjen Brander 

Wietze Pool 

Luut Peter Nieuwenhuis 

Romke Kooistra 

Jelte de Vries 

Jan de Boer 

Ludolf van der Molen 

Matthijs Feddema 

1 heer uit de selectie 

Femke Feenstra 

Nynke de Vries 

Ammarens Cruiming 

Jildau Bosma 

Sanna Toering 

Simone Hoogerbrugge 

Gea Plantinga (2021, nu in Australie) 

2 dames uit de selectie 

Trainingstijden: ?? : 20.00-21.00 Thuiswedstrijden najaar in Garyp 

 

VenV/Quick Midweek 

Anne Nijhuis 

Sybe Bos 

Siebe de Boer 

Johan van der Meulen 

Pieter de Jong 

Foppe Nijhuis 

Eelko Herder 

Grytsje Bosma 

Nynke Tamminga 

Nelly Wolters 

Dieke Hoekstra 

Amanda Roorda 

Sjoukje Postma 

Grietje Kuipers 

Willy Okkema 

Jantsje Kooistra 

Diety Schievink 

Jelly Jelsma 

Mathilde van der Zee 

Hanneke Postma (na zwangerschapsverlof) 

Speeldag: Dinsdag in Garyp (najaar)  
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Combinatieteams A1/A2 en B1/B2: een korte toelichting: 

De gezamenlijke TC jeug is blij te kunnen melden dat de trainers voor de combinatie teams zijn ingevuld. Een groot 

deel van de staf komt uit eigen gelederen. Wij zijn erg blij met de komst van een zeer ervaren trainer van buitenaf: 

Arnold Bouwmeester uit Warten. Arnold zal 1x per week de A1/A2 onder zijn hoede nemen en 1x de B1/B2. Zie 

hieronder de trainingstijden en trainers. Met deze invulling denken we zowel kwaliteit, afwisseling als consistentie te 

waarborgen. Eind augustus worden de coaches aan de teams toegewezen. De 1e training zal zijn op maandag 10 

augustus: de A’s in Garyp en de B’s in Oudega! De TC is nog bezig met oefenwedstrijden.  

VenV/Quick A1 + A2  Trainers: Arnold Bouwmeester / Remco / Klaas Jan 

Jan Peenstra  (tm dec afwezig ivm stage) 

Oebele Herder 

Hendrik de Boer 

Rienk Jan de Boer 

Rienk de Boer 

Harm Frietema 

Jappie van der Wal 

Sven van Essen 

Ali-anna Jelsma 

Brecht Plantinga 

Ilse Bosma 

Jinke van der Zee 

Alina Herder 

Renske Jelsma 

Jildou van der Zee 

Jessie Reitsma 

Femke de Boer 

Martine Schonenburg 

Lotte Boonstra 

Esmee van Essen 

Fredau Jelsma 

Janine Pool 

Emily Okkema 

Trainingstijden:  Maandag Garyp: 18.30-20.00 

                             Donderdag Oudega: 18.30-20.00 

Arnold/KlaasJan+selectiespeler  Thuiswedstrijden najaar in Garyp 

Klaas Jan/Remco + selectiespeler 

 

Quick/VenV B1 + B2  Trainers: Arnold Bouwmeester / Lennert / Anita 

Albert Jelle Jelsma 

Roan Jan Westerhof 

Jetse Wijma 

Alle Schonenburg 

Djesse de Jong 

Simon Jan Mulder 

Marijn Kleinhuis 

Rianne Haarsma 

Marit van der Meulen 

Anna Jacobi 

Wytske de Boer 

Rebecca Benedictus 

Danique Beuckens 

Femke Dusseljee 

Meintje Jeeninga 

Jinke Doornbos 

Janneke Veerman 

Trainingstijden:  Maandag Oudega: 19.30-21.00 

                             Donderdag Garyp: 18.30-20.00 

Lennert/Anita+selectiespeler    Thuiswedstrijden najaar in Oudega 

Arnold/Lennert+selectiespeler                 

 

VenV C1 Trainer: Arjen/Mathilde / Lianne + Ali-Anna (beide coach)  

Niels Bosma 

Rienk Flobbe 

Erik Tuntelder 

Arjen de Boer 

Thymen Jongsma 

Dominique Widdershoven 

Annelien Haarsma 

Nynke van der Meulen 

Eline Klos 

Trainingstijden:  Maandag: 18.30-19.30   samen met C2 

                             Woensdag: 18.30-19.30 

Arjen/Mathilde 

Lianne/Ali-Anna 
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VenV C2 Trainer: Arjen / Mathilde (coach)  

Sietse de Boer 

Karel Dijkstra 

Jan van der Zee 

Klaas de Boer 

Tristan Widdershoven 

Sophie Kloetstra ? 

Matty Meerema 

Iris Steringa 

Trainingstijden:  Maandag: 18.30-19.30   samen met C1 

                             Woensdag: 18.30-19.30 

Arjen/Mathilde 

Mathilde 

 

VenV D1 Trainer: Jelly (coach) / Mirjam  

Wâte Spoelstra 

Brent Lourens 

Eelke Jelsma 

Jan de Boer 

Aurelia van der Veen 

Fera de Jong 

Anneke Timmermans 

Daniëlle Klos 

Mirthe Formsma 

Ytske Leanne Kooistra 

Trainingstijden:  Maandag: 18.00-19.00                                Jelly / Mirjam 

 

VenV E1 Trainer: Klaas Jan   coach: vacature!!!! 

Luuk Smedes Marije van der Meulen 

Ytje van der Veen 

Ilze Jongsma 

Janneke de Jong 

Talitha Pander 

Trainingstijden:  Maandag: 17.00-18.00                                

 

VenV F1 Trainer/coach: Brecht / Ilse  

Hidde Nijhuis 

Thomas Graaf 

Wolter Kloosterman 

Nynke van der Meulen 

Mirjam Pander 

Trainingstijden:  Woensdag: 17.30-18.30                                Ilse/Brecht 

 

VenV Kangoeroes  Trainer: Ans / Aneta  

Huub Meijer 

Wessel Nijhuis 

Siep Visser 

Tjeerd de Jong 

Kian Tolsma 

Fearle Jongsma 

Trainingstijden:  maandag: 14.15-15.00                                 

 

LET OP:  - tijden zijn hier en daar onder voorbehoud,  

  -  In de vakantie worden de nieuwe groeps-apps gemaakt: de trainer meldt daarin wanneer 1e training is. 
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Voorbereiding selectie 

Voorbereiding seizoen 2020-2021 selectie Quick’21 / VenV 
 

• Di 11 augustus  training    19.30u  Oudega 

• Do 13 augustus             training                        20.00u  Garijp 

• Za 15 augustus   Oefenwedstrijd  14.00u  Garijp of uitwedstrijd 

• Di 18 augustus   training   19.30u  Oudega 

• Do 20 augustus  training    20.00u  Garijp 

• Vr 21 tm Zo 23 augustus  Trainingsweekend Amersfoort (op uitnodiging van MIA) 
(MIA en nog 6 andere verenigingen) 
Vrijdagavond: vanaf 18 uur aankomst  
- eventueel training 
- gezellige avond met de andere verenigingen 
Zaterdag: 8.30 ontbijt 
- 10-13 uur toernooi 
- 13-14 uur lunch 
- 14-17 uur finale fase toernooi 
- 18 uur BBQ en avond programma met feest met DJ  
Zondagochtend: ontbijt + opruimen en vertrek naar huis 

• Di 25 augustus   training    19.30u  Oudega 

• Do 27 augustus   Oefenwedstrijd SCO   19:15/20.00u Oldeholtpade  

• Za 29 augustus  Oefenwedstrijd LDODK 3+4 14:00/15:30 ??   

• Di 1 september   Oefenwedstrijd   19.15/20.30 Garijp of uitwedstrijd 

• Do 3 september   training    20.00  Garijp 

• Za 5 september   1e competitieronde 
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Kampioenen 

In de zaal werd de E1 kampioen! Ze konden het niet vieren in verband met de corona uitbraak en ook de teamfoto 

moest uitgesteld worden. Maar op het veld is dit alsnog geregeld. Gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures 

Coach E1:   Een prachtig teampje met veel talent. Op het veld zijn de thuiswedstrijden op vrijdag.  

Hulptrainers: Voor de C1 en C2 

Voorzitter: JaapJan van der Molen heeft bijna 2 jaar langer “gezeten” dan de bedoeling was. Hiervoor zijn wij hem 

erg dankbaar! Hij heeft aangegeven nu toch echt te stoppen! We hebben natuurlijk al een aantal 

mensen benaderd, helaas nog geen nieuwe kandidaat gevonden. Is dit iets voor jou of ken je iemand 

die deze functie op het lijf geschreven is; laat het ons weten!! 

Trainer 3e team: dit team is een mix van routine en jong talent! Lijkt het je leuk om dit te doen: wij horen het graag!  
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“Make-over” accommodatie!! 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een ware metamorfose voor zowel de kleedboxen (binnen en buiten) als de 

ruimte rondom het veld! Onder de bezielende leiding van Anne Nijhuis hopen we alles voor de start van de competitie 

klaar te krijgen! Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bestrating van de entree en het nieuwe terras! Zie foto’s 

hieronder voor een kleine impressie.  

 

 

 

 

 

 

 

Uitstellen feest 75-jarig jubileum 

In het voorwoord werd het al genoemd: na lang wikken en wegen heeft de jubileum commissie in overleg met het 

bestuur besloten het 75-jarig jubileum feest uit te stellen. Ook al zijn de maatregelen versoepeld, een feest waarbij 1,5 

meter afstand in acht genomen moet worden, is voor dit prachtige jubileum niet wenselijk. Naast dat zo’n afstandelijk 

feest niet is wat we graag willen, zullen ook veel wat “oudere” genodigden geen risico willen lopen en waarschijnlijk 

niet durven te komen. Dat begrijpen wij natuurlijk helemaal. Een nieuwe datum is nog niet definitief vastgesteld, maar 

we spelen met de gedachte om dit in de week van de bekerfinale (halverwege juni 2021) te plannen. Deze bekerfinale 

van 2020 zou 16 juni jl in Garyp worden gespeeld. 

 

Het laatste nieuws 

Jeugdtrainer gezamenlijke A en B jeugd VenV/Quick’21 

De wens van beide verenigingen was dat er een neutrale "hoofdtrainer" aangetrokken kon worden; een frisse blik, niet 

gebonden aan een van de clubs en iemand met de nodige ervaring. We zijn dan ook erg blij met de komst van Arnold 
Bouwmeester uit Warten. Hij neemt 1 training van de A's en 1 training van B's op zich. Arnold heeft diverse jaren als 

hoofdtrainer bij de senioren bij een aantal verenigingen voor de groep gestaan. De laatste jaren was hij vooral actief als 

jeugdtrainer bij zijn eigen "Mid Fryslan". De technische staf bestaat verder uit Klaas Jan Pander, , Remco Schraa,  

Lennert Westerhof en Anita Wiersema (Quick) uit de eigen gelederen.  

De gezamenlijke technische jeugd commissie is ervan overtuigt dat deze invulling van het technisch kader goed past bij 

de ambitie bij en voor de jeugd en ziet uit naar het komende seizoen! 

 

Christina Nijhuis-Demmer nieuw lid van de Technische jeugdcommissie 

Deze commissie was op zoek naar een extra paar handen, ogen en oren, met name bij de jongste jeugdteams. Christina 

was bereid deze vacature in te vullen. Welkom Christina, veel plezier in deze commissie! 

Container is verplaatst Kleedboxen geverfd 

Struiken/bomen gekapt en de 

contouren van het nieuwe terras 

con 

Ere tribune 
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Reclamebord sponsoren 

 

Zijlstra Schilderwerken 

Burgum 

Drukkerij T.v.d. Let 

VOF Burgum 

Slagerij Pals Wagenaar 

Garyp 

De Timmermantsjoender 

Garyp 

Correct Zonwering 

Leeuwarden 

Kits Reclame 

Surhuisterveen 

Kraanverhuur Sjoerd 

Hoekstra Garyp 

Abe Hengst Spackspuit- en 

afwerkingsbedrijf Garyp 

Loonbedrijf Toering 

Oudega 

Garagebedrijf 

Haarsma Nijega 

Zantman Makelaardij 

Burgum 

Kobus Installatie- en 

Dakbedekkingsbedrijf 

Garyp 

Garage W&S, Garyp Kor de Boer, Garyp Expert Meijer, Burgum Marinus Keukens, Aldegea 

Peter Jagersma 

schoon-maakdiensten 

Grou 

Vermillion Energy 

Harlingen 

Wilkens Autobedrijf 

Opende 

Wynsma Mechanisatie 

Leeuwarden 

Muta Sport 

Leeuwarden 

Noord Nederlandse 

Reinigingsdienst  

Elverdink Hoveniers, 

Garyp 

Brander Installaties 

Feanwâlden 

BouMatic, Leeuwarden De Beuk, Garyp Spar Bijlsma, Garyp Adema Hoveniers Garyp 

Snijnoord 

Heerenveen 

Bouwbedrijf de Haan 

& Zn Garyp 

Jachthaven Westerdyk 

Earnewâld 

Bouwbedrijf Wagenaar 

Garyp 

Gadgy.com 

Garyp 

B. Kramer 

Sumar 

Brinksma & Ykema 

Optiek Burgum 

Weekblad Actief 

Burgum 

Rietdekkersbedrijf 

Alting, Kollumerzwaag 

Aldert de Boer 

Autoservice Garyp 

Bakkerij v/d Zee 

Garyp 

Wijmenga Makelaardij 

Burgum 

Glas & Schilderwerken 

Fa. van der Meulen 

Garyp 

Bootverhuur 

Alde Feanen 

Earnewâld 

Broekens B.V. 

Mechanisatiebedrijf, 

Surhuisterveen 

Groenveld Bouwkundig 

Teken- en Adviesbureau, 

Garyp 

E.Hoekstra 

Rietdekkersbedrijf 

Burgum 

Dienst Medische 

Hulpverlening 

Nederland 

It Geahûs 

Mienskipssintrum 

Garyp 

v.d. Veen en Kromhout 

Drachten 

Elzinga Dier & Tuin 

Garyp 

Jansma Wonen 

Hardegarijp 

Recrea Support BV, 

Garyp 

Woning- en Projectinr. 

Kooistra, Burgum 


